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رسىل هللا صهً عه عمر ته انخطاب، قال: قال 

إوما األعمال تانىيح، وإوما ))هللا عهيه وسهم: 

المرئ ما وىي، فمه كاوت هجرته إنً هللا 

ورسىنه، فهجرته إنً هللا ورسىنه، ومه كاوت 

هجرته نذويا يصيثها أو امرأج يتزوجها، فهجرته 

 ((إنً ما هاجر إنيه

 فمبد ايمرمحن زمن مفدي: وَماَل احلاهمظ ايمؽبغم

 .همؾقبدأ هبذا احلديث ،ـف ىمتازًمان أراد أن يصمَ  

قهت )أحمذ(: وفيه تىثيه نطانة انعهم  أن يصحح ويته في  

ال  -كم عمم يعمهه، فكم عمم تذون إخالص وويح صادقح

 قيمح نه، تم هى َوتَال عهً صاحثه، وانعيار تاهلل.
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 مؼدمة اظمميمف

 .احلؿد هلل، وايمصالة وايمسالم فمعم رؽمول اهلل 

 وزمعد:  

 .(؟ة تح  عنوا  هه  ععل  أ َ َّس و  موسوعة م  من  رابعةائة الالم هي فهذه 

 ...أعرض فوها أبرز الفوائد احلديثوة، والفقهوة، والتفسريية، واألصولوة

 وغريها.

وال،  فام من هي عصارة بحثي وتحقوقي وتحريري لسنوات طم  هذه اظمسائل

األقوال فوها،  ها وقرأت  ها وحققت  ت  هذه الرسالة إال وراجع يفجد ومعلومة ع

 عني اهلل وإياك هبا.ف  مها، ى  فاغتنم  ةوجاءعك أهيا القارئ بك  سهول

 وعىل آله وأصحابه أمجعني.  ،ك عىل سودىا حممدارم   وب  ل  الله  وس      وص  

 .واحلمد هلل رب العالني

 وىمتبه زمبـاكه: أمحد زمن حمؿود آل رصمب 

 وايمده ومشاخيه.وظ زوصمته ػؽمائاًل اهلل أن حيػظه وحَي 

 ـزمؼرية طمايمد زمن ايمويمقد ـ مرىمز مـشلة أزمو فمؿر ـ ؽمفل احلسقـقة

 حماهمظة ايمممومقة ـ مجفورية مٌم ايمعرزمقة. 

 :10559507691واسمس أب:      10190960998هاسمف 
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   هل تعلم أنَّ:: 103
ـػقان ايمػؼر وايمذكوب همنهنام يَ  :عوا زمكم احلج وايمعؿرةازمِ سمَ ))ضمديث: 

ويمقس يمؾحجة  .ث احلديد وايمذهب وايمػضةبَ غم طَم ـػي ايمؽِ ىمام يَ 

 .ضعف، وهو ما أمقل إيمقهدم ىمل ؿمرومه  ((اظمػمورة شمواب إٓ اجلـة

ـه وومد   زمعض ايمعؾامء زمطرومه وؾمواهده. ضَمسَّ

 : هل تعلم أنَّ:  102

ه ب  َش ويمقس همقه سمَ  ،وايمبديمة، صمائز يمؾرصمال زمال ىمراهة س ايمبـطالبْ يمُ 

 زمايمؽػار.

 م أنَّ:  : هل تعل101

 ،اؽمتخدام ايموؽمائل احلديثقة دم ايمدفموة إلم اهلل أمر مستحب

 .ويثاب اظمرء فمؾقه متى أطمؾص ايمـقة هلل

 حتصقل ايمعؾم  زمػضل اهلل.ه فمعم يسمؼوهذه ايمدفموة و 
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 :  ه: هل تعلم أنَّ 104

وهو يؾبس احلذاء  ،ب إرز ايمشعغم يمتجػقػهؾ  ؼَ ع أن يُ زارِ جيوز يمؾؿُ 

 .ايمؼدمكماية من أصمل مح هدم ومدمق

 ويمقس دم ذيمك ضمرمة وٓ اكتؼاص يمؾـعؿة. 

 : هل تعلم أنَّ:  105

 ث ما يمىمل حلؿه ىمـ)إكعام ايمثامكقة( ؿماهر.وْ زمول ورَ 

 : هل تعلم أنَّ:  106

 ث ما ٓ يمىمل حلؿه ىمـ )احلامر( ؿماهر دم أصح ومورَم وْ زمول ورَ 

 إذ ٓ ديمقل فمعم كجاؽمته. :ايمعؾامء

 : هل تعلم أنَّ:  107

 .ؼاصد وايمـقات اها أفمظم ايمتلشمغم دم إضمؽاماظم

همفذا  ،ق ورومة من اظمصحف زمؼصد امتفان اظمصحفرَ ضْم ن أَ مثل مَ  

 .ؽػريَ 

حػظفا من يمقَ  :ر أضمرق ورومة زمايمقة ومديؿة من اظمصحفطَم آو 

 .آمتفان
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  !!فام اؾمؼمك دم اإلضمراققمع أن ىمؾ ،همال كسوي إول زمايمثاين 

 د احلػظ وفمدم آمتفان.َص ثاين ومَ وايم ،د آمتفانَص يمؽن إول ومَ 

 :  ه: هل تعلم أنَّ 108

 م زمااهاسمف ايمذي فمؾقه سمطبقق ايمؼرآن ايمؽريم.امَّ جيوز دطمول احَل 

 : هل تعلم أنَّ:  109

 ومواهم زماؿمل مردود. (ايمـؼاب يمقس من اإلؽمالم) :ن ومايموامَ 

 :  ه: هل تعلم أنَّ 130

 :اخلاصة هبم ؾبس شمقاب ايمؽػارأن كَ  -اإلؽمالم أهَل  -ٓ جيوز يمـا

 .ىمزي ايمؼساوؽمة مثاًل 

 :  ه: هل تعلم أنَّ 133

ا وٓ ؿؾؽون ٕكػسفم َضر ٓ جيوز أن ُيدفَمى إموات، وأهنم ٓ يَ 

 ؿؾؽوا هذا يمغغمهم.فمن أن يَ  كػًعا، همضاًل 

 : هل تعلم أنَّ:  132

 من ايمدين دم رء. تزيارة اظمؼامات وإضضمة يمقس
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 : هل تعلم أنَّ:  131

 .صالة صحقحة مع ايمؽراهة -اظمسجد ايمذي همقه ومػمايمصالة دم 

  زمال ريب.لَم وْ وايمصالة دم نمغمه أَ  

 : هل تعلم أنَّ:  134

ازمـي  اؾمِف  (صماه ؽمقدكا همالن)أو  (ق زمرىمة ؽمقدكا همالنَح زمِ ) :ومواهم

 هذا ٓ جيوز. !!أو زوصمتي

 : هل تعلم أنَّ:  135

 زماؿمل. ((سموؽمؾوا زمجاهي همجاهي فمـد اهلل فمظقم))ضمديث: 

 : هل تعلم أنَّ:  136

 ؿمؾب ايمدفماء من ايمصاحلكم إضمقاء أمر صمائز وممموع.

 : هل تعلم أنَّ:  137

 همؼد أذك زماهلل. ،ن افمتؼد أن نمغم اهلل من إموات يـػع أو يرضمَ 
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 : هل تعلم أنَّ:  138

 ب اظمعاوكة مـفم ضمرام وٓ جيوز.ؾرة يمطَح اب يمؾسَّ هَ ايمذَّ 

ا همسليمه فمن اهمً رَّ ى فمَ سمَ ن أَ مَ ))وؽمؾم: ومال رؽمول اهلل صعم اهلل فمؾقه 

 .((ل يمه صالة أرزمعكم يمقؾةبَ ؼْ رء، مل سمُ 

 :  ه: هل تعلم أنَّ 139

ما دامت هذه  ،جيوز يمؾؿرأة أن سمؾبس أي يمون من ايمثقاب ؾماءت

 ايمثقاب سمسؼم فمورهتا وٓ سمصف صمسدها.

 : هل تعلم أنَّ:  120

وازمط رج زمايمضما دامت َت  ،اب اظمرأة يمؾسوق أمر مباحهَ ذَ 

 ايمممفمقة.

 : هل تعلم أنَّ:  123

 طمروج اظمرأة من زمقتفا صمائز زمممؿمكم: 

 .أن ترج زمحجاهبا-

 وزمنذن زوصمفا أو ورم أمرها. -
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 : هل تعلم أنَّ:  122

 رينسمؼديم ايمؼرازمكم وايمذزمائح وايمـذور يمألموات وفمـد اظمؼبو

 وهو من ايمبدع اظمـؽرة. ،أمر حمرم وٓ جيوز -وإضضمة

 أنَّ:    : هل تعلم121

يا  .ارمحـي ،يا رمحن :دفماء اهلل زملؽمامئه احلسـى أمر صمائز، همتؼول

م من ىمل ـمامل... اكتؼِ  ،يا مـتؼم .ؿـي من ىمل ؽموءؾ  ؽَم  ،ماَل ؽَم 

  وهؽذا.

ا }وومد ومال سمعالم:  ْسـَى هَماْدفُموُه هِبَ ؽَْماَمُء احْلُ ْٕ ]إفمراف:  {َوهللَِِّ ا

081]. 

 : هل تعلم أنَّ:  124

م اظموصمود زمكم أيديـا أن دم اظمصاضمف هو ىمالم اهلل ايمؼرآن ايمؽري

ل زمه صمػميل فمعم كبقـا حمؿد صعم اهلل فمؾقه زَ ايمذي سمؽؾم زمه، وكَ 

 وؽمؾم، وأكه نمغم خمؾوق.
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 : هل تعلم أنَّ:  125

 .ايمصالة لطِ بْ ٓ يُ  -إن ىمان زمال صوتايمضحك دم ايمصالة 

 : هل تعلم أنَّ:  126

 ٓ يصح؟ىمل ضمديث دم همضل ؽمورة )اظمُْؾك( 

 : هل تعلم أنَّ:  127

إذ هو من ايمعادات ٓ  :أىمل ضمؾوى اظمويمد ايمـبوي أمر صمائز

 .ايمعبادات

وايمـصوص ايمؼرآكقة وايمـبوية سمبقح إىمل وايمممب احلالل دم ىمل  

 ضمكم.

 : هل تعلم أنَّ:  128

همؼد  ،ق زمكم مـفج اظمتؼدمكم واظمتلطمرين دم فمؾم احلديثر  ػَ ن مل يُ مَ 

 نمؾط.

 لم أنَّ:  : هل تع129

عرية سمتحدث فمن مصطؾح هي مـظومة ؾِم  (اظمـظومة ايمبقؼوكقة)

 .وشمالشمكم زمقًتا ةوسمتؽون من أرزمع ،احلديث
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فمؿر )أوؿمه( زمن حمؿد زمن همتوح ايمبقؼوين ايمدمشؼي أيمػفا:  

 .هـ(0181ايمشاهمعي )اظمتوذم: كحو 

 اها أهل ايمعؾم زمايمممح.ـاوَ وسمَ  

 : هل تعلم أنَّ:  110

ض فمؾقؽم، وإن مل ام اهمؼُم إٓ همقوم ايمسبت ٓ سمصوموا ي))ضمديث: 

اءَ جيد أضمدىمم إٓ  ضمديث (( فمـبة أو فمود ؾمجرة همؾقؿضغه حِلَ

 ػه ىمبار ايمـؼاد.عَّ َض  ،ضعقف

 : هل تعلم أنَّ:  113

 دم ىمل ؿمرومه مؼال.  ((فور ٓ يـجسه رءاظماء ؿمَ ))ضمديث: 

 : هل تعلم أنَّ:  112

دم ىمل ؿمرومه (( ثبَ اخَل  ؿلمل حَي  ،تكمِ ؾَّ إذا ىمان اظماء ومُ ))ضمديث: 

 مؼال.

 : هل تعلم أنَّ:  111

إن إضماديث ايمصحقحة طمارج )ازمن رصمب احلـبقم يؼول: 

 (.ايمصحقحكم ومؾقؾة
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كظًرا  :يمؽن اخلالف ومائم دم ضمد هذه ايمؼؾة ،وومويمه صحقح 

 ٓطمتالف اظمـاهج واظمدارس احلديثقة.

 : هل تعلم أنَّ:  114

إٓ إذا  ،م ايمػاحتة طمؾف اإلمامؼرأ اظملموأصح أوموال ايمعؾامء أٓ يَ 

 .ت اإلمام أو ىمان دم صالة رسيةؽَ ؽَم 

ؾزم اظملموم أن همقَ  ،سؽت اإلمام وومرأ ايمسورة زمعد ايمػاحتةهمنذا مل يَ  

 ستؿع يمؾؼراءة.يَ 

 : هل تعلم أنَّ:  115

 .آؽمتعاذة ومبل ومراءة ايمػاحتة مستحبة

  ايمعؾامء.دم أصح ومورَم  ،وسمؽون دم ايمرىمعة إولم همؼط 

 : هل تعلم أنَّ:  116

واحلرير واخلؿر  رَ ستحؾون احلِ من أمتى أوموام يَ  نَّ قؽوكَ يمَ ضمديث ))

 .ضمديث ضعقف ((واظمعازف

وي متـًا همتوشمقؼه نمغم ىماٍف يمغَم  ،يباَل وآهمته: فمطقة زمن ومقس ايمؽِ  
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 ىمفذا فمن رؽمول اهلل صعم اهلل فمؾقه وؽمؾم.

ن ازمن ضمزم وازمن ايمعريب ف احلديث ومبقم ىمل مِ عَّ وومد َض 

 وزمؼواهم أومول. .رضاويوايمؼ

 : هل تعلم أنَّ:  117
وضمي: ضمتى أرد رُ  إٓ رد اهلل فمقمَّ  م فمقمَّ ؾ  َس ن أضمد يُ ما مِ ))ضمديث: 

 ضمديث ضعقف. ((فمؾقه ايمسالم

 : هل تعلم أنَّ:  118

 ا.ومل أضموايمه اجلواز، زمل أراه مستحبر ايمتؽبغم اجلامفمي دم ايمعقدين أ

ن ىمجعػر ووايمتازمع .رةىمازمن فمؿر وأيب هري :ؾه ايمصحازمةعَ وومد همَ 

 . اونمغممه ...زمن حمؿد وفمبد اهلل زمن احلسن

 .اونمغممه ...وومال زمه مايمك وايمشاهمعي

 :  ه: هل تعلم أنَّ 119

وجيوز أن سموزع  .جيوز ؿمبخ ايمعؼقؼة ودفموة ايمـاس يمألىمل مـفا

 وإمر دم ذيمك واؽمع. .ةكِقئَ 
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 : هل تعلم أنَّ:  140

ر مْ أَ  -ـاؽمبات ايمسعقدةب ايمدف دم إهمراح وإفمقاد واظمَضْ 

 مباح.

 : هل تعلم أنَّ:  143

ٕكه  :طبتكمطبة واضمدة أو طُم طب طُم أن خَي طمطقب ايمعقد خمغم زمكم 

 سم إمر.يمقس دم اظمسليمة طمػم صحقح حَي 

 : هل تعلم أنَّ:  142

طبة زماحلؿد وايمثـاء وايمصالة فمعم ايمرؽمول بدأ اخُل خلطقب ايمعقد أن يَ 

  .بدأها زمايمتؽبغمويمه أن ي .صعم اهلل فمؾقه وؽمؾم

 زمًمء أو يـفاه فمن رء. هإذ يمقس دم ايمباب طمػم يلمر

 : هل تعلم أنَّ:  141

 :كصػفاوإما إما رزمع ايمؼمىمة  ،ايمرصمل يرث من زوصمته زمعد موهتا

 .وصمود أوٓد يمزوصمته ةدم ضمايمايمرزمع  

 وأما ايمـصف همػي ضمايمة فمدم وصمود أوٓد اها. 
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 : هل تعلم أنَّ:  144

مؼويمة أهل اإلصمرام  (م اكتمم زمايمسقفإن اإلؽمال)ومواهم: 

 وايمزكادومة.

  ((ل رزومي حتت ـمل رحميعِ زمايمسقف، وصُم  ُت ثْ عِ زمُ )) :وضمديث

 ٓ يصح.

 : هل تعلم أنَّ:  145

  ايمعؾامء.دم اإلكسان ؿماهر دم أصح ومورَم 

 : هل تعلم أنَّ:  146

ذ إصمرة فمعم سمعؾقم ايمؼرآن أو اخلطازمة أو اإلمامة أو أي فمؿل طْم أَ 

 أمر صمائز ٓ ىمراهة همقه. -ورة فمامةديـي زمص

 : هل تعلم أنَّ:  147

 .إزمؾقس هو أزمو ايمشقاؿمكم، وايمشقاؿمكم هم ذريته

أزمو اجلن أو يمقس يمؽن اخلالف ايمواومع زمكم ايمعؾامء هو: هل إزمؾقس  

 جلن.ا زمليب
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 : هل تعلم أنَّ:  148

أومل  -ع زمكم ايمؼراءات دم وومت واضمد زمغغم ومصد ايمتعؾقمؿْ اجَل 

 .اهةأضموايمه ايمؽر

 م ؾمقخ اإلؽمالم ازمن سمقؿقة زملكه زمدفمة.زَ زمل صَم  

 : هل تعلم أنَّ:  149

 ايمطالق دم احلقض. وومِعونمجاهغم ايمعؾامء يُ 

 : هل تعلم أنَّ:  150

احلديث إذا ىمان دم ايمصحقحكم، ويمؽن همقه زيادة طمارج 

 همػي ايمغايمب سمؽون معؾويمة. ،ايمصحقحكم

 : هل تعلم أنَّ:  153

ا فمسى أن يؽون زمغقضك يومً  :ا ماهوكً  ضمبقبك ْب بِ ضْم أَ ))ضمديث: 

(( ا مافمسى أن يؽون ضمبقبك يومً  :ا مازمغقضك هوكً  ْض غِ زمْ وأَ  .ما

 .ضمديث ضعقف

 ريض اهلل فمـه. ،زمن أيب ؿمايمبفمقم ػه فمعم ومْ وايمصواب وَ  
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 : هل تعلم أنَّ:  152

يمقس ضمديًثا، وإكام هي مؼويمة صمرت فمعم  (ايمعؿل فمبادة)ومواهم: 

 .أيمسـة ايمـاس

 -ي فمن واصمبفِ ايمعؿل احلالل ايمذي ٓ ُيؾْ  : أن يؼاللَم وْ وإَ  

 .ب كقتهَس ثاب فمؾقه صاضمبه زمَح ي

م أهل زمقته من احلالل، همفو مثاب فمعم عِ طْ عؿل دم وـمقػة يمقُ ن يَ ىمؿَ  

 فمؿؾه متى أطمؾص ايمـقة.

 : هل تعلم أنَّ:  151

ذ ايمـاس مـزيمة يوم  نَّ إِ ))ايمرؽمول صعم اهلل فمؾقه وؽمؾم ومال: 

 .((ايمـاس اسمؼاء ذه َرىَمهسمَ  نمَ  -ايمؼقامة

 : هل تعلم أنَّ:  154

 فمرش ايمرمحن ؽمبحاكه وسمعالم اهتز ظموت ؽمعد زمن معاذ.

 وهذا متواسمر.
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 : هل تعلم أنَّ:  155

وايمـفي فمن  متى كؼمك إمر زماظمعروف ،يا رؽمول اهللضمديث: 

  ((.ر دم إمم ومبؾؽمفَ ر همقؽم ما ـمَ فَ إذا ـمَ ))اظمـؽر؟ ومال: 

ك دم ؾْ اظمُ ))ر دم إمم ومبؾـا؟ ومال: فَ وما ـمَ  ،اهلل ومؾـا: يا رؽمول

  ((َذايَمتِؽمرُ صغارىمم، وايمػاضمشة دم ىمبارىمم، وايمعؾم دم 

 ضمديث ضعقف.

 : هل تعلم أنَّ:  156

همتؼول اظمالئؽة: يا  ،ىوؽَم يمسمى زمايمٌماط، ضمده ىمحد اظمُ ))ضمديث: 

. ومال: ((من طمؾؼي ن ؾمئُت همقؼول: مَ  !قز فمعم هذا؟ن جُي مَ  ،رزمـا

 ((!!قؼويمون: رزمـا ما فمبدكاك ضمق فمبادسمكهم))

 ،ل زمايموومف، همفو من ومول ؽمؾامن ايمػاردُمعَ  ،ضمديث ضعقف

 ريض اهلل فمـه.
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 : هل تعلم أنَّ:  157

 رصمع ىمقومَ  :ػسقومل يَ  رهمثن ضمج هذا ايمبقت، همؾم يَ مَ ))ضمديث: 

 ضمديث صحقح. ((ويمدسمه أمه

ر يمه ىمل ػَ أن سُمغْ  -ويمدسمه أمه رصمع اظمرء ىمقومَ ويمقس معـى أن يَ 

 !ايمذكوب

 دّ رَ ر إٓ زمِ ػْ غَ وهذه ٓ سمُ  ،ايمعباد وقهمفـاك ذكوب متعؾؼة زمحؼ 

 اظمظؾؿة ٕصحاهبا أو فمػوهم، وإٓ همايمؼصاص يوم ايمؼقامة.

ر يمؾشفقد ىمل ػَ غْ يُ )) ومويمه صعم اهلل فمؾقه وؽمؾم: ويدل فمعم ذيمك

 أطمرصمه مسؾم. ((نيْ ذكب إٓ ايمدَّ 

 : هل تعلم أنَّ:  158

وٓ  ،فمورة ايمـبي صعم اهلل فمؾقه وؽمؾم رأيُت ما )) فمائشة: ضمديث

 مـؽر واهٍ.(( مـي ارآه
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 : هل تعلم أنَّ:  159

 -أكه صعم اهلل فمؾقه وؽمؾم دم رضمؾة اظمعراج)احلديث ايمذي همقه: 

 .(ض أيمسـتفم زمؿؼاريض من كاررَ ؼْ رأى  اخلطباء سمُ 

ؾه ايمبعض زمؿجؿوفمفا، وأزمؼاه وموم دم ضمقز بِ دم ىمل ؿمرومه مؼال، همؼَ 

 أومول. وزمايمثاين .ايمضعف

 : هل تعلم أنَّ:  160

ؼبل ااهدية وُيثقب ىمان رؽمول اهلل صعم اهلل فمؾقه وؽمؾم يَ )ضمديث: 

 عكم، وأيبلمحد، وازمن مَ : ىمـل زماإلرؽمال، ىمام ومرره ايمـؼادعَ مُ ( فمؾقفا

 ونمغمهم. ...وايمدارومطـي ،داود، وايمؼممذي

 : هل تعلم أنَّ:  163

ٓ  -دم ايمصف إولي ايمصبقان فمن ايمصالة ىمل ضمديث همقه هَنْ 

 .يصح

 :-فمؾقه ايمشػاء ظه اهلل وأسممػِ ضَم  -ومال ؾمقخـا احلويـي 

 اب هنقًا صحقًحا.بٓ أفمؾم دم هذا ايم
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 : هل تعلم أنَّ:  162

ايم كَم }سمػسغم ومويمه سمعالم:  َٓ ايمضَّ  {نَمغْمِ اظمَْْغُضوِب فَمَؾْقِفْم َو

م اظمغضوب فمؾقفم هم ايمقفود، وايمضايمون ه هو أن [7]ايمػاحتة: 

 هذا ومول مجفور اظمػرسين دم هذه أية.و .ايمـصارى

 :عه زمتامم ايمصحة وايمعاهمقةتَّ ظه اهلل  ومَ ػِ ضَم  -ومال ؾمقخـا ايمعدوي

ؿـع أن يؽون ايمقفود ـ ىمام أهنم مغضوب فمؾقفم ـ وهذا ٓ يَ 

 .ضايمكم ىمذيمك

 كواؿـع أن يؽون ايمـصارى ـ ىمام أهنم ضايمون ـ أن يؽووٓ يَ  

 .مغضوزًما فمؾقفم أيًضا

ًٓ ٓ يَ و   .ؿـع أيًضا أن يؽون ىمل ايمؽػار ُضال

 : هل تعلم أنَّ:  161

 دم ىمل ؿمرومه مؼال. ((ؾلدوا اخَل طوا اإلمام وؽُم ؽم  َو ))ضمديث: 
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 : هل تعلم أنَّ:  164

ن ومرأ هبام دم يمقؾة ر ؽمورة ايمبؼرة، مَ أيتان من آطِم ))ضمديث: 

 :اسمػق فمعم إطمراصمه ايمشقخان ،ضمديث صحقح(( ىمػتاه

 سؾم.ايمبخاري وم 

ِه }وأيتان من ومويمه سمعالم:  ؽُموُل زماَِم ُأْكِزَل إيَِمْقِه ِمْن َرزم  آَمَن ايمرَّ

 ر ؽمورة ايمبؼرة.طِم آإلم  {َواظمُْْمِمـُونَ 

 : هل تعلم أنَّه:  165

ذها زمرىمة، طْم أَ  نَّ إِ ))فمن ؽمورة ايمبؼرة:  صعم اهلل فمؾقه وؽمؾم ومال

 .رةَح ايمسَّ هم  ؾة:طَ ايمبَ و ((ؾةطَ ىمفا ضمرسة، وٓ سمستطقعفا ايمبَ رْ وسمَ 

 : هل تعلم أنَّ:  166

ًٓ ن مَجَ مَ ))ضمديث:  مل يؽن يمه همقه أصمر،  ،مـه َق دَّ َص شمم سمَ  ا ضمرامً ع ما

 ، ومعـاه صحقح.ث ؽمـده ضعقفضمدي .وىمان إرصه فمؾقه
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 : هل تعلم أنَّ:  167

هنم ))إايمـبي صعم اهلل فمؾقه وآيمه وؽمؾم ومال دم همضل اظممذككم: 

 .((ؼقامةأؿمول ايمـاس أفمـاوًما يوم ايم

 : هل تعلم أنَّ:  168

أو أكه ٓ يـظر اهلل  ،اظمستؿـي مؾعون أو مذمومهمقه أن ىمل ضمديث 

ن ايمـبي ثبت فموٓ يَ  ،نمغم صحقح -ح أمهؽَ ن كَ إيمقه، أو أكه ىمؿَ 

 .صعم اهلل فمؾقه وؽمؾم زمحال

 :ايمػؼفي يمؾؿسليمة مؽْ احُل  أماو

 .همؽثغم من ايمعؾامء فمعم حتريم آؽمتؿـاء 

 .وز دم ضمآت طماصة وهي ايمرضوراتجي :وومال زمعضفم 

 .وموم همؼايموا زمايمؽراهة طَ ؽمَّ وَ وسمَ  

 وومال وموم زماجلواز مطؾًؼا.
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 : هل تعلم أنَّ:  169

 ـة ايمؼويمقة ٓ ايمػعؾقة.ايمعؼقؼة شمازمتة زمايمس  

فمعم ايمعؼقؼة  ثَّ ت فمـه صعم اهلل فمؾقه وؽمؾم أكه ضَم بَ أي أكه شمَ 

 واؽمتحبفا.

ؽمؾم أكه فمق فمن احلسن يمؽن ىمل ما ورد فمـه صعم اهلل فمؾقه و

ٓ  -وهو ىمبغم صعم اهلل فمؾقه وؽمؾم أو فمق فمن كػسه ،واحلسن

 ثبت.يصح وٓ يَ 

ـقة ايمعؼقؼة فمن ىمتايب: )ؾمؽر ايمودود زمُس هذا دم  ُت ؾْ صَّ وومد همَ 

 .ضمػظه اهلل ،زمتؼديم ؾمقخـا مصطػى زمن ايمعدوياظمويمود( 

 : هل تعلم أنَّ:  170 

ق زِ ن أؽمؾم، ورُ ؾح مَ ومد أهم))ايمـبي صعم اهلل فمؾقه وؽمؾم ومال: 

 ((.عه اهلل زمام آسماهـَّ ا، وومَ همً ىمػا

 ػـى أزمًدا.همفي ىمـز ٓ يَ  :همعؾقك زمايمؼـافمة يا فمبد اهلل
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 : هل تعلم أنَّ:  173

همعؾقه زمصؾة  ،ع يمه دم رزومهوؽمَّ ك يمه دم فمؿره ويُ أراد أن ُيبارَ  نمَ 

 .ايمرضمم

، أو ط فمؾقه رزومهَس بْ ه أن يُ رَسَّ ن مَ )) ومال صعم اهلل فمؾقه وؽمؾم: 

 .((ل رمحهِص قَ همؾْ  ،ل دم أشمرهَس ـْ يُ 

 : هل تعلم أنَّ:  172

ريض اهلل  ايمرؽمول صعم اهلل فمؾقه وؽمؾم سمزوج أم اظمممـكم فمائشة

ريض اهلل فمـفا فمائشة دم ؾمفر ؾموال، همؽاكت  ل هباطَم ودَ  فمـفا،

 .ب ايمتزويج دم ؾموالحستسمَ 

 : هل تعلم أنَّ:  171
 ىمل ضمديث ورد دم همضل إُْرز موضوع.

 : هل تعلم أنَّ:  174

ن ورؿمات مِ  نَّ إِ )ؽمقدكا فمبد اهلل زمن فمؿر ريض اهلل فمـفام ومال: 

ك ايمدم احلرام زمغغم ػْ ؽَم  -إمور، ايمتي ٓ خمرج ظمن أوومع كػسه همقفا

 وٓ يصح هذا مرهموفًما. (ؾهضمِ 
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 : هل تعلم أنَّ:  175

 ،ضعقف(( ايمـاس ايمذي يبخل زمايمسالم ُل َخ زمْ أَ )) :ضمديث

 ل زمايموومف.عَ مُ 

 هل تعلم أنَّ:   :176

 .ٓ يصح مرهموفًما ((م زمعد اضمتالمتْ ٓ يُ )) :ضمديث

ريض اهلل  ،وإكام هو صحقح من ومول فمبد اهلل زمن فمباس 

 فمـفام.

يظل يطؾق فمؾقفم مسؿى ايمقُتم  ايمذىمور واإلكاثومعـاه أن 

 .أيتام :همنذا زمؾغوا همال يؼال فمـفم ،إلم ايمبؾوغ

 وهذا هو ايمصحقح، وفمؾقه فمؿل أهل ايمعؾم. 

 : هل تعلم أنَّ:  177

 .فمـد مجاهغم ايمعؾامء ،ـة ممىمدة يمؾؼادر فمؾقفاإضحقة ؽُم 

 م ديمقل ظمن ومال زموصموهبا.ؾَ ْس وٓ يَ  
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 : هل تعلم أنَّ:  178

 .((كاالَّ َص همال يؼرزمن مُ  ،ح  َض عة ومل يُ ن ىمان ؽَم مَ )) :ضمديث

 ضمديث ضعقف، وايمصواب إفماليمه زمايموومف.

 : هل تعلم أنَّ:  179

 :فمعم أنَّ إُضحقة أهمضل من ايمتصدق زمثؿـفاأىمثر ايمعؾامء 

 ٕهنا ؾمعغمة من ؾمعائر اهلل.

 : هل تعلم أنَّ:  180

 ضمديث مـؽر. ((قبة أؾمد من ايمزكىايمغِ ))ضمديث: 

080  :  : هل سمعؾم أنَّ

 مجاهغم ايمعؾامء فمعم فمدم صمواز ايمتضحقة زمغغم إكعام ايمثامكقة.

 ا ضحى زمغغم إكعام ايمثامكقة.وٓ أفمؾم صحازمقر 
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089  :  : هل سمعؾم أنَّ

 .حتديد كوع اجلـكم أمر صمائز ٓ ضمرج همقه

ويمقس من ايمتحؽم دم طمؾق اهلل  ،ن إطمذ زمإؽمبابوهو مِ  

 وومدرسمه.

 : هل تعلم أنَّ:  181

 ٓ يصح ؽمـده. -ايمزواج عمىمل ضمديث همقه إمر زماإلؾمفاد فم

يمؽن اإلؾمفاد فمـد ايمـؽاح أوصمبه مجاهغم ايمػؼفاء، واؽمتحبه 

 وهو ايمصحقح. ،فاءايمػؼزمعض 

 : هل تعلم أنَّ:  184 

 ٓ يصح ؽمـده. -ىمل ضمديث همقه إمر زمنفمالن ايمـؽاح

 : هل تعلم أنَّ:  185

 .ايمزواج ٓ يصح زمدون اإلفمالن واإلؾمفاد مًعا

 ايمرس زماؿمل. وزواُج  رس، ٕكه ؽمقؽون دم هذه احلايمة زواَج  

ٓ و، همفو صحقح ،سمم ايمزواج زمنؾمفاد أو زمنفمالن يمؽن إذا
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 .ايمعؼد إٓ زملضمدمهايصح 

 : هل تعلم أنَّ:  186
ايمؼصد من اإلؾمفاد فمعم ايمزواج هو ضمػظ احلؼوق 

 .وإكساب

وايمؼصد من إفمالن ايمزواج هو فمدم هتؿة ايمـاس يمؾرصمل  

 واظمرأة.

 : هل تعلم أنَّ:  187
عـون هبا ايممميعة ٕصويمقون ويَ اىمؾؿة )ايمشارع( ايمتي يطؾؼفا 

 ديمقل فمؾقفا.ٓ سمصح وٓ  -أو اهلل أو ايمرؽمول

 .اومايمه ؾمقخـا مصطػى ايمعدوي أمامي مراًرا ٓ ُأضمصقف

 : هل تعلم أنَّ:  188

ٓ يصح همقفا  -زمعد اكتفاء أي جمؾس (ؽمورة ايمعٌم)ومراءة 

 طمػم فمن رؽمول اهلل صعم اهلل فمؾقه وؽمؾم.
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 : هل تعلم أنَّ:  189

م فمعم إرض أن سملىمل أصمساد رَّ إن اهلل ضَم ))ضمديث: 

 وومد أفمؾه ىمبار ايمـؼاد. ،ٓ يصح ((إكبقاء

 ونمغممها. ...وايمبخاري ليب ضماسمم ايمرازيىم

 : هل تعلم أنَّ:  190

مستحب دم أصح  -د فمعم اظمـػمعِ إيمؼاء اخلطقب يمؾسالم إذا َص 

 يمعؿوم إطمبار ايمتي همقفا إمر زمنهمشاء ايمسالم. : ايمعؾامءومورَم 

يمؽن ٓ يصح طمػم مرهموع طماص دم أكه صعم اهلل فمؾقه وؽمؾم 

 د فمعم اظمـػم.عِ ؼي ايمسالم فمعم ايمصحازمة إذا َص ىمان ُيؾ

 : هل تعلم أنَّ:  190

زمؿـاؽمبة دطمول ؾمفر  (رمضان ىمريم) :يمغغمه ومول ايمشخص

 أمر ٓ ضمرج همقه. -رمضان
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 :  ه: هل تعلم أنَّ 193

ممع همقفا  آضمتػال إذا ومال يمك ؾمخص دم أي مـاؽمبة ٓ يُ 

ىماظمويمد ايمـبوي أو فمقد إم أو : فمـد زمعض ايمعؾامء وٓ ايمتفـئة

ستحب يمك أن سمرد فمؾقه يُ ( ىمل فمام وأكت زمخغم) :م ايمـسقمؾم

 (وأكت زمخغم)أو  (وأكت ؿمقب) :زمؽؾؿة ؿمقبة، كحو ومويمك

 . [80]ايمبؼرة:  {َووُمويمُوا يمِؾـَّاِس ضُمْسـًا }من زماب ومويمه سمعالم: 

ف طْ همقفا يمُ  ،أن سمـصحه زمصورة ؿمقبة ويمؽن إن اؽمتطعَت 

ذا هو همف :ممح يمه احلؽم ايمممفمي دم اظمسليمةوسمَ  ،كمويمِ 

 اظمطؾوب.

 :  ه: هل تعلم أنَّ 192

شمة )من رواة إضماديث( ومد سُمؽؾم همقفا د  ٓ سموصمد امرأة حُمَ 

 .صمرضًما وسمعدياًل 

 ف. رَ ا إما أن سمؽون شمؼة أو جمفويمة ٓ سُمعْ هنأو 

 .امراًرا ٓ ُأضمصقف ،ومايمه ؾمقخـا مصطػى ايمعدوي أمامي
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 : هل تعلم أنَّ:  191

(( ن خيايملهمؾقـظر أضمدىمم مَ اظمرء فمعم دين طمؾقؾه، ))ضمديث: 

 ؽمـده همقه ضعف، يمؽن معـاه صحقح.

 : هل تعلم أنَّ:  1904

دم إضحقة  ئجتز -ايمبؼرة أو اجلاموؽمة أو اجلؿل أو ايمـاومة

 .ع أُرَس بْ فمن ؽَم 

 وهذا ومول مجاهغم ايمعؾامء. 

 : هل تعلم أنَّ:  195

ىمل ضمديث همقه أن ايمـاومة أو اجلؿل جيزئ دم إضحقة فمن 

 ؽمـده ضعف، وايمصحقح أكه جيزئ فمن ؽمبعة.دم  -ةمَم فمَ 

 : هل تعلم أنَّ:  196

عل ايمرؽمول صعم اهلل ػِ يمِ  :آفمتؽاف مستحب زمنمجاع ايمعؾامء

 .فمؾقه وؽمؾم
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 : هل تعلم أنَّ:  197

 .ىمل ضمديث دم سمعقكم شمواب يمؾؿعتؽف ٓ يصح

 .عؾم ومدر هذا ايمثواب إٓ اهللهو مثاب يمؽن ٓ يَ  ،كعم 

 م ايمثواب.ظَ ل فمعم فمِ دإصمر  يَ ػِ طْم وىمؾام أُ  

 : هل تعلم أنَّ:  198

 آفمتؽاف. كاوٍ  ،فماومل ؾمآفمتؽاف ٓ يصح إٓ من مس

 : هل تعلم أنَّ:  199

 آفمتؽاف ٓ يصح أن يؽون إٓ دم اظمسجد.

 : هل تعلم أنَّ:  400

ٓ يصح (( ةٓ افمتؽاف إٓ دم اظمساصمد ايمثالشم))ضمديث: 

 .ه وؽمؾما إلم رؽمول اهلل صعم اهلل فمؾقمرهموفمً 

 ريض اهلل فمـه. ،زمن ايمقامنوايمصواب أكه مووموف فمعم ضمذيػة  
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وفمعم آيمه  ،ك فمعم ؽمقدكا حمؿدارِ م وزمَ ؾ  ايمؾفم وؽَم  ل  وَص 

  .أمجعكم وصحبه
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